شرح وظایف اکچوئردر بیمه های اشخاص
 .1تشخیص ،تعریف و تحلیل ریسک و انجام مطالعات آماری مرتبط
 .2تعیین مبانی نرخ گذاری و محاسبات حق بیمه خالص و تجاری محصوالت بیمه ای
 .3تعیین روش ذخیره گیری و محاسبه ذخایر فنی و ریاضی در چهارچوب آیین نامه های ابالغی
 .4تعیین روش برآرود و محاسبه مبلغ سود مشارکت در منافع و تسهیم آن
 . 5پیش بینی و برآورد ذخایر و تعهدات آتی به همراه مدل سازی نتایج عملیات فنی ،مالی ،سرمایه گذاری و اتکایی مرتبط
 .6سایر موارد به تشخیص شرکت
شرح وظایف اکچوئردر بیمه های اموال
.1ارائه گزارش در خصوص بدهی های بیمه های شامل ذخایر فنی بیمه نامه ها و بدهی های خسارت معوق به عالوه تعیین ذخایر
ریسکهای مالی
.2ارائه گزارش درخصوص نحوه مدیریت ریسک از جمله ریسک سرمایه گذاری ها ،در چارچوب استانداردهای حرفه ای بیمه مرکزی و
با توجه به صورتهای مالی شرکت.
.3ارائه گزارش در خصوص تعیین وضیعت و موقعیت توانگری با ارزیابی کفایت سرمایه و انجام آزمونهای بحران (استرس و سناریو)
تحت سناریوهای مختلف (و سنجش اثر این سناریوها بر دارایی ها ،بدهی ها و سطح سرمایه واقعی و آتی(.
.4ارزیابی ریسکها ،سیاستهای مدیریتی و کنترلهای مرتبط با موضوعات اکچوئری و یا شرایط مالی شرکت.
 .5بررسی کفایت ،سالمت و صحت سیاستهای صدور بیمه نامه در صورت نیاز به ارجاع به اکچوئر.
 .6قیمت گذاری و ارزیابی کفایت برنامه های بیمه های اتکایی.
 .7ارائه گزارش در خصوص طراحی و توسعه محصوالت جدید شامل نظارت بر شرایط و واژه پردازی قراردادهای بیمه ای وقیمت گذاری
آنها و همچنین بر آورد سرمایه مورد نیاز (الزامی) پوشش ریسک قراردادهای این محصوالت(.اعمال نظر فنی و پذیرش ریسک(
.8ارائه گزارش در خصوص کفایت ،دقت و کیفیت دادهها و همچنین شیوه ها و فروض استفاده شده در محاسبه ذخایر فنی.
.9ارائه گزارش در خصوص کفایت ،منطقی بودن (به لحاظ ریسک) و منصفانه بودن نرخهای حق بیمه (یا متدولوژی تعیین آن) برای
بیمه مرکزی و اعالم نظر در خصوص مباحث نظارتی زمانی که الزام نظارتی وجود داشته باشد.
 .10اکچوئر موظف است جز به حکم قانون ،از افشای اطالعاتی که برای انجام وظایف و تهیه گزارشهای اکچوئری دریافت می نماید
خودداری کند .در غیر اینصورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
اکچوئری.
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